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Koreanstars Edisi 52 - Serial
Serial ini menggantikan sitkom High Kick Through The Roof yang habis masa tayangnya,
tayang mulai 22 Maret lalu dengan 120 episode. Suami Song Ok Sook kabur dari rumah setelah bangkrut. Dia kemudian
membesarkan 3 putrinya sendiri selama 15 tahun.
Suaminya tiba-tiba kembali ke rumah dan berpura-pura tidak ada yang terjadi. Seakan menambah buruk keadaan, putri
tertuanya yang seorang dokter, Ji Won mengatakan ingin menikah dengan Sung Soo, lelaki yang tidak disukainya.
KARAKTER PEMAIN: Song Ok Sook diperankan Song Ok Sook
Selama 15 tahun, dia berjuang seorang diri membesarkan 3 putrinya. Karena ditinggalkan suaminya, dia jadi mudah
marah. Ok Sook kadang suka memotong pembicaraan orang dan bahkan makan sambil berdiri. Teman baiknya saat ini
adalah cucu perempuannya, Han Yoo Na. Im Ji Won diperankan Ye Ji Won
Im Ji Won merupakan putri tertua dari 3 bersaudara, dia pemilik pusat kecantikan. Ji Won adalah seorang ibu tunggal
yang membesarkan putrinya, Han Yoo Na, sendiri. Suatu hari Ji Won bertemu dengan Kim Sung Soo yang juga
membesarkan putranya Kim Jun, seorang diri. Im Yeo Jin diperankan Choi Yeo Jin
Im Yeo Jin adalah gadis tomboi, putri kedua Sook Ok. Bagi ibunya, perilaku Yeo Jin lebih mirip laki-laki ketimbang
perempuan. Dia kemudian dekat dengan Lee Sun Ho, seorang dokter di pusat kecantikan milik kakaknya. Im Ba Ni
diperankan Bonnie
Im Ba Ni adalah si bungsu, dia kini masih menempuh pendidikan di universitas. Dia sering bertindak tanpa berpikir,
seringkali hal ini membuatnya terlibat masalah sehingga keluarga harus menanggung akibatnya. Dia terlibat cinta
segitiga dengan Lee bersudara, Lee Gyu Han dan Lee Young Gwang. Kim Sung Soo diperankan Kim Sung Soo
Ayah tunggal yang tinggal di sebuah studio di sebuah puncak gedung dengan putranya. Seung Soo dulunya adalah
seorang stuntman terkenal, dengan tubuh kekar dan reflek cepat. Tapi dia kemudian kehilangan kepercayaan diri karena
usia dan beranggapan stuntman muda lebih bagus ketimbang dirinya.
Han Yoo Na diperankan Lee Young Yoo
Putri semata wayang Ji Won. Meski usianya masih 11 tahun, dia sangat fashionable. Yoo Na suka mengenakan
pakaian seperti putri kerajaan, hal ini menjadikannya tampak seperti seorang pemalas di rumah. Kim Joon diperankan
Chae Sang Woo
Putra Kim Sung Soo. Meski usianya masih 11 tahun, tapi Kim Joon tampak seperti orang dewasa. Dia merawat sang
ayah, mengubah penampilannya yang acak-acakan. Kim Joon adalah murid yang baik di sekolah dan terlahir sebagai
pemimpin, dan populer diantara gadis di kelasnya.
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